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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
Vypracovat proslov str. 154,155- Český jazyk pro 3. ročník 
KT 13 
diktáty.cz – oddíl 6 – psaní i/í v koncovkách, oddíl 8 – psaní s/z v předponách a předložkách 
KT 14 Opakovat skladbu Český jazyk str. 57 až 113 
Opakovat skladbu Český jazyk str. 57 až 113 
soustředit se na otázky k textům. 
Opakovat pomocí stránek www.skolaposkole.cz, www.umime cesky.cz a www.mluvicíhlavy.cz 
Nezapomeńte na četbu 

http://www.skolaposkole.cz/
http://www.umime/
http://www.mluvicíhlavy.cz/
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CIZÍ JAZYK 
ANJ – Skupina 1 (Valentová) 

1) Study Present Perfect Continuous (Předpřítomný průběhový čas): 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006032902-predpritomny-cas-prubehovy 
2) Student´s Book p. 37/4 

3) Student´s Book p. 114 / 4.2 + 115 / 1 

4) Student´s Book p. 115 / 4.3 - 1,2 

5) Student´s Book p. 38-39 / 2,3 

6) Prepare you presentations 

NOVÉ (17.03.2020) 

1) 34/1,2,3 

2) SB p. 41/1,2,3 – Prostudujte si, jak napsat oznámení 

3) WB p. 36/1,2,3,4 

4) Napište oznámení podle zadání v SB p.41/5,6 

5) Prosím vás také o vypracování vašich prezentací, které jsme zadali ještě ve škole (Samovi se 

omlouvám, že si nemohl vybrat...) a abyste toho neměli málo, vypracujte, prosím, každý ještě jedno 

téma. Díky. (A tady se omlouvám všem, že si nemohli vybrat :D.) 

Matěj Rek THE USA  
Basic knowledge: the capital, flag, how many states, the president (and his 
seat), highest mountains, biggest rivers, lakes, most famous cities.... Famous 
Americans, national sports, cuisine, stereotypes… 
Places of interest - students’own choice (Suggestions: National parks? Grand 
Canyon? Death Valley? Mount Rushmore? Cape Canaveral? Niagara Falls? 
Great Lakes? Etc.). 

Sam Varga NEW YORK AND OTHER BIG US CITIES 
N.Y.: Population (8.5 million), 5 boroughs, iconic buildings and places – 
students’own choice (suggestions: Manhattan: Flat Iron Building, Rockefeller’s 
Center, The Empire State building, The World Trade Center I, Ground Zero 
Memorial, Central Park, Wall Street, Chrysler Building, United Nations 
Headquarters, Statue of Liberty, Brooklyn Bridge, Verrazano Bridge, Staten 
Island – Historic Richmond Town, etc.) 
Other US cities – suggestions: Washington D.C., Los Angeles, Las Vegas… 

Lukáš Rypka THE UK & THE REPUBLIC OF IRELAND 
Basic knowledge: four parts of the UK, capitals, symbols, difference between 
Northern Ireland and the Republic of Ireland (independent state), British Queen 
and her seat vs. Irish president, highest mountains, biggest rivers (most 
famous rivers), lakes, most famous cities... Famous British or Irish, national 
sports, cuisine, stereotypes… 
Places of interest – students’ own choice (Suggestions: Oxford, Cambridge, 
Stonehenge, Lake District, Scottish Highlands, Loch Ness, N.Ireland – Giant’s 
Causeway, Titanic Belfast, Republic of Ireland: Cliffs of Moher). 

Adam Balcar THE WORLD’S MOST SERIOUS ENVIRONMENTAL AND SOCIAL PROBLEMS 
Greenhouse effect; global warming – extreme weather conditions: hurricanes, 
typhoons, floods, tsunami, earthquakes… Social problems: poverty, inequality, 
education not available for all, migration: refugee camps; mental health (eating 
disorders, depression, loneliness), crime, addictions (mobile phone, the internet, 
alcohol, cigarettes, drugs); corruption, political extremism, terrorism. 

Karel Ebel THE COMMONWEALTH OF NATIONS 
Definition (an organisation of 53 member states that are mostly former 
territories of the British Empire; officially formed in 1949); history; head of the 
Commonwealth; member states; Commonwealth Games; students may 
choose which member state they want to talk about in detail (except the UK!)– 
e.g. Canada, Australia, New Zealand... 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006032902-predpritomny-cas-prubehovy
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Martin Jánský MEANS OF TRANSPORT 
Air travel (airplanes, helicopters, hot air balloons, gliders), land transport – rail 
and road transport. Road transport – automobiles, buses, trucks, motorcycles, 
bicycles. Rail transport – local, regional, intercity trains, high-speed trains. 
Maritime transport – tankers, ferries, cruise ships. Advantages and 
disadvantages: safety, time required, costs... 

Adéla Sihelská CULTURE: THEATRE, CINEMA, CONCERTS, MY FAVOURITE WRITER, 
FILM, TV SERIES, YOUTUBER, PC GAME, SINGER / BAND  
Personal taste of culture – preferences; favourite pieces and personalities in 
the world of culture, detailed description of a film, TV series, PC game... 

Cristian Vondra COMMUNICATION TECHNOLOGIES (EMAIL, MOBILE PHONES, SOCIAL 
NETWORKS, APPS) 
Advantages and disadvantages: face to face communication versus 
communication through modern technologies. How much do you use e-mail, 
mobile phones, applications (WhatsApp, Viber, Messenger) and social 
networks (Facebook, Twitter, Instagram). Hidden dangers – addiction, crime. 

Pavel Šára NATIONAL SPORTS (English speaking countries; CR) 
Czech national sports: football, ice-hockey, handball... British national sports: 
football, cricket, croquet, horse-riding, tennis, rowing, water polo, hurling (Irish 
sport)... American national sports: ice-hockey, basketball, baseball, American 
football... Australian national sports: netball, surfing, sailing... New Zealand – 
rugby 

Petr Ebermann TRADITIONAL CUISINES (USA, UK, CR), EATING OUT 
Typical / national dishes; dishes with funny names (especially in the UK, USA); 
world-famous beverages produced in the CR, UK, USA. What are you able to 
cook? Your favourite recipe. Eating out – how often, expensive? / cheap? What 
occasions? The best restaurant you have ever been to. The most exotic dish 
you have ever eaten. 

Patrik Šimůnek HEALTH AND DISEASES, HEALTHY PRINCIPLES 
Typical diseases that small children usually have to get over. Your own 
experience as a child. Vaccination – a big issue (more and more parents object 
vaccination). The deadliest epidemics throughout history. What to do to keep 
fit? (diet, exercise, lifestyle). What do you do to keep healthy? 
 

Adam Balcar LONDON AND OTHER CAPITALS IN THE UK 
London: Location, most popular boroughs – the City & Westminster, most 
popular sights; places of interest -  students’ own choice (Suggestions: 
Buckingham Palace, Houses of Parliament (Westminster Palace), Elizabeth 
Tower (Clock Tower) + Big Ben, Westminster Abbey, London Eye, Monument 
to the Great Fire, The Tower Bridge, Millenium Bridge, The Tower of London, 
Tate Modern, Royal Observatory in Greenwich... Modern buildings: Gherkin, 
The Shard, 20 Fenchurch Street building (Walkie-Talkie), etc... 
Or: Edinburgh, Cardiff, Belfast 
 

Matěj Rek VOLKSWAGEN CONCERN 
History – the milestones, present headquarter and other branches (24 
countries), slogan, logo, key people (e.g. Ferdinand Porsche), the idea of 
“people’s car, famous models (Golf, Polo, Passat), luxury brands 
(Lamborghini, Bentley, Bugatti), future’s cars of VW 

Patrik Šimůnek THE CZECH REPUBLIC AND PRAGUE 
Basic knowledge: location, population, mountains, rivers, best known cities / 
places (UNESCO World Heritage sites), national sports, cuisine, beverages. 
Czech stereotypes. The capital city of Prague – most interesting places / 
buildings, theatres, museums, galleries, bars, pubs. Accommodation and 
public transportation system. 
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Cristian Vondra HOLIDAYS AND CELEBRATIONS 
Christmas and Easter – similarities and differences between Czech, British and 
American customs, typical Czech holidays: St Cyril and St Methodius Day, Jan 
Hus Day, Foundation of the independent Czechoslovak State (28 October), 
Struggle for Freedom and Democracy Day – “Velvet revolution” anniversary 
(17 November). Typical British holidays: Valentine’s Day, Pancake Day, St 
Patrick’s Day, Halloween, Bonfire Night. Typical American holidays: 
Independence Day, Columbus Day, Thanksgiving Day. 

Adéla Sihelská HOUSING (UK, USA, CR) 
Possible issues: how difficult it is to get a flat/house in the CR (mortgages); 
standards in cities / in the countryside (blocks of flats vs detached / semi-
detached houses…); any special / interesting types of housing? (e.g. half-
timber cottages); typical materials. UK: types of housing, materials. USA: types 
of housing, materials (specific features: e.g. trailers / mobile homes & trailer 
parks, bungalows, farms…) 

Petr Ebermann TAKING UP A CAREER (JOBS AND PROFESSIONS, CV, JOB INTERVIEW, 
IDEAL JOB) 
Jobs that you find the most important or admirable / less important or boring / 
overpaid / underpaid. When to start thinking about one’s career? What do you 
think would be an ideal job for anyone / for you? What do you need (to do) to 
get your dream job? What is important when you have a job interview? How to 
make a good first impression? What should be included in your CV? 

Karel Ebel 
Sam Varga 

HISTORY AND DEVELOPMENT OF CARS, FUTURE VISION 
From wild horses, carts and chariots to bicycles, motorbikes and modern cars. 
Milestones, breakthroughs (Detroit automobile factory, the electric starter, first 
assembly lines, materials of construction – from wood to steel; automatic 
transmission, air conditioning, seat belts, airbags, hybrids, smart technology. 
Famous names (inventors, company owners…e.g. Karl Benz, Henry Ford, 
Rudolf Diesel, etc.) Future vision: electrification. 
https://www.cebos.com/blog/milestones-automotive-manufacturing/ 

Pavel Šára 
Lukáš Rypka 

CARS & CAR PARTS, DRIVING A VEHICLE 
Different types of cars (hatchback, sedan, SUV, crossover, coupe…) – which 
car to choose to meet our specific needs. Car parts – description of a picture 
(labelling). Driving a vehicle: What to do / check BEFORE you start driving, 
how to drive a car – description of all the most common actions you have to do 
while driving. Safety rules on the road – speed limits, traffic lights, reading road 
signs. What (not) to do in case of an accident. 

Martin Jánský ŠKODA AUTOMOTIVE COMPANY, ŠKODA ACADEMY 
History – the milestones, present headquarters (MB) and other branches 
(Slovakia, India, Russia, Ukraine), slogan, logo, key people (e.g. Laurin & 
Klement, Bernhard Maier), most famous models (Tudor, Felicia, Octavia, MB 
1000, Rapid, Favorit), current models, electrification strategy – future vision; 
motorsport (World Rally Championship) 

 
Oznámení mi, prosím, pošlete na moji emailovou adresu (katerina.valentova4@skoda-auto.cz). Spolu 
s oznámením, prosím, pošlete i prezentace.  

 
Deadline je 27.03.2020 (oznámení + první prezentace)!! Deadline pro druhou prezentaci je 03.04.2020. 
 
Zbytek úkolů zkontroluji a ohodnotím ve škole. 
 
Díky za váš přístup k samostudiu. 
 

 
 

https://www.cebos.com/blog/milestones-automotive-manufacturing/
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Skupina A. Brádlové: 
Veškeré informace včetně příloh jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají přístup) 
1. Dokončit cvičení v EXTRA WORKSHEET 2B - cv. B a C  
2. Vypracovat prezentaci na vybrané téma - ot. č. 6 THE COMMONWEALTH OF NATIONS - min. 3 slidy, na 3-
5min. - do 23.3 
V případě technických problémů s přístupem na Edmodo mě kontaktujte na e-mailu: andrea.bradlova@skoda-
auto.cz popř. tel. 603287861 
 

ZADÁNÍ 23.-27.3. 
1. Pracujte na dříve zadané prezentaci (THE Commonwealth) 
2. Vypracujte dále prezentaci k tématu HOUSING - maturitní ot. č. 10 (min.3 slidy. 3-5min.)  
3. Znovu si zopakujte minulé časy (Past simple, continuous a perfect) podle Extra worksheet 2B a následně vyplňte 
ONLINE TEST na Edmodu – na známky 
4. Postupně budu na Edmodo přidávat maturitní testy, které si pak vyplníte. 

mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
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OBČANSKÁ NAUKA 
Učebnice – Odmaturuj ze SV 
Zkušenost v procesu poznání – výpisky str. 228-229 
Základní etické pojmy – výpisky str. 237-328 
 
Poslat prezentaci AKTUALITY (3. čtvrtletí) 
 
 
 
Učebnice 
 
Vztah etiky, morálky a práva – výpisky z tématu a z uvedených příkladů do sešitu - str. 239 
 
Vznik etiky – výpisky z tématu a z uvedených příkladů do sešitu – str. 239 - 240  
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DĚJEPIS 
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MATEMATIKA 
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu: 

 námi zadané podklady k zpracování, 

 stránky TECHAMBITION.COM, 

 stránky Marka Valáška. 

 Onlineschool.cz 

 konzultace přes e-mail nebo telefon v dopoledních hodinách 

 

Registrační odkaz na stránky TECHAMBITION.COM: 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529 

 

 

 

 

Registraci začněte kliknutím na 
tento odkaz 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529
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Odkaz na stránky MARKA VALÁŠKA: 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1 
 

          
 

Použitá literatura: 

SB Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro nástavbové studium Hudcová, Kubičiková PROMETHEUS SB 

Goniometrické funkce – vlastnosti, jednotková kružnice,    SB Str. 137 – 142 

Úpravy goniometrických výrazů   SB str. 146 – 148 / cv. 24 – cv. 26 

 

pracovní sešit, Didaktis PS5                                                                                    str. 98 – 99  - celé 
 
   

17.3. 2020 
 

1) Opakování goniometrické výrazy  

Podívat se na video a dané příklady z videa zapsat do sešitu a vyřešit: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sne4lFE0HnY 

 

2) opsat do sešitu 

 Vzorce pro dvojnásobný úhel  

 

 

 

3) Vzorce pro dvojnásobný úhel: 

Podívat se na videa a dané příklady z videa zapsat do sešitu a vyřešit: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc-IJ7dxMNY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ML48YY6KkxU 

 

4) Pracovní sešit PS 5 str. 101/ cv. 7,8, 9 

18.3. 2020 
1) Goniometrické rovnice – základní typy. 

Podívat se na video a dané příklady z videa zapsat do sešitu a vyřešit: 

https://www.youtube.com/watch?v=zemfqxc0pm0 

2) Pracovní sešit PS 5 str. 86/ cv. 1, 2, 3 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/watch?v=Sne4lFE0HnY
https://www.youtube.com/watch?v=Oc-IJ7dxMNY
https://www.youtube.com/watch?v=ML48YY6KkxU
https://www.youtube.com/watch?v=zemfqxc0pm0
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Práci v Techambition průběžně sleduji a doplňuji. Oceňuji, že někteří z vás již začali pracovat a zodpovědně 

přistoupili k samostudiu. Hezký den a pevné zdraví Vaše matikářka. 
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FYZIKA 
Učebnice – FYZIKA – Mechanické kmitání a vlnění 
Rovnice postupné vlny – str. 111/ vyřešený příklad 1 – procvičit. 
Odraz vlnění v řadě bodů. Stojaté vlnění. Str. 59 – 62 – přečíst, nastudovat. 
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16.3. 2020 
 

Učebnice – FYZIKA – Mechanické kmitání a vlnění 

 

Stojaté vlnění – podívat se na video, zopakovat si:  https://www.youtube.com/watch?v=VoYPSqZ0c-Q 

 

Zdroje zvuku, šíření zvuku – str. 78 – 84 – přečíst, nastudovat. 

Ultrazvuk, infrazvuk – str. 90 – 92 – přečíst, nastudovat. 

 

Zvuk - podívat se na video:    https://www.youtube.com/watch?v=nmaGG_HjbIQ 

 

 

 

Šíření zvuku (opsat do sešitu) 

Zvuk se šíří do okolního prostředí jako mechanické vlnění. Zdroj zvuku je kmitající těleso (hlasivky, struna 

houslí atd.) 

Vlnová délka je 17 mm - 21 m.  

Frekvence je 16 Hz - 16 kHz  zvuk vnímaný sluchem 

Frekvence menší než 16 Hz  infrazvuk 

Frekvence větší než 16 kHz  ultrazvuk 

 

Rychlost zvuku - závisí na druhu prostředí a na teplotě. 

Vzduch: 06,0 vtvt     Ctpřismv   06,331 1

0  

V látkách pevných a kapalných je rychlost zvuku větší: 

 voda   v = l 440 m/s, led v = 3 200 m/s, ocel v = 5000 m/s 

Odraz zvukových vln - vzniká na rozhraní dvou prostředí o různé hustotě. Sluchem rozlišíme dva 

krátké zvuky jen tehdy, je-li mezi nimi časový interval minimálně 0,1 s. 

Ozvěna-nastane tehdy, je-li překážka vzdálena 17 m a více. 

https://www.youtube.com/watch?v=VoYPSqZ0c-Q
https://www.youtube.com/watch?v=nmaGG_HjbIQ
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Je-li překážka blíže než 17 m , odražený zvuk splývá se zvukem původním - vzniká DOZVUK - zkresluje 

hudbu, řeč (např.hlášení rozhlasů v obci, na nádraží) 

Akustické vlastnosti sálů se zlepšují zmenšením místností, použitím materiálů pohlcující zvuk, 

závěsy atd. 

 

Ultrazvuk, infrazvuk – str. 90 – 92 – přečíst, nastudovat, zapsat do sešitu vlastnosti a využití. 

 Infrazvuk 

Vlnění o nižší frekvenci než 16 Hz -  lidské ucho ho  nevnímá  

 otřesy a záchvěvy půdy  

 sloni používají infrazvuk k dorozumívání až na vzdálenosti několika kilometrů.  

Ultrazvuk 

Vlnění o frekvenci vyšší než 16 kHz. Šíří se přímočaře, přenáší značnou energii. 

 využití v lékařské diagnostice,  

  defektoskopie v průmyslu  

 vyvolává vibrace → čištění čoček, šperků 

 urychluje chemické reakce 

 v přírodě – orientace delfínů a netopýrů 

 dá se zkoumat mořské dno, poloha ledovce, tah ryb ( ECHOLOKÁTOR). 

18.3. 2020 

Učebnice – FYZIKA – Mechanické kmitání a vlnění 

Zvukové vlnění – shrnutí str. 78-92 

1) Jak se nazývá obor fyziky, který se zabývá vlastnostmi zvuku a jeho šířením? 

2) Co může být zdrojem zvuku? Uveďte aspoň 2 příklady. 

3) Jaké frekvence vnímá lidský sluch? 

4) Jak se nazývá mechanické vlnění s frekvencí menší než 16 Hz? 

5) Jak se využívá ultrazvuk v lékařství, technické praxi a v živé přírodě? Uveďte alespoň 5 příkladů. 

6) Doplňte rychlosti zvuku: a)  ve vodě 

  b)  v oceli 

7) Jak daleko musí stát člověk od překážky, aby vznikla jednoslabičná ozvěna? 
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8) Jak daleko musí stát člověk od překážky, aby vznikl dozvuk? 

9) Ve skleněné trubici se zvukové vlnění šíří rychlostí 5200 m . s-1. Určete vlnovou délku zvukového 

vlnění o frekvenci 1 kHz.        ( 5,2 m) 

10) Pokusem bylo zjištěno, že při frekvenci kmitů mosazné tyče 2,5 kHz vzniká v této tyči vlnění o 

vlnové délce 1,36 m. Vypočtěte rychlost zvuku v mosazi.    (3 400 m . s-1) 

11) Str. 84/ příklad 5 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
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EKONOMIKA 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
Téma k samostudiu: 
Skupina 3: 
Nastudujte si výpočty přímých ozubených kol, tvorba evolventy, na A4 vyrýsujte evolventu pro přímé kolo s modulem 
m=6 a počtem zubů Z=20 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz  
 
 
Skupina 4: 
1. V programu Creo vytvořte model a výrobní výkres následující součásti: ŠROUB M30 x 100 ČSN 02  1111 (lícovaný 
šroub). Rozměry vyhledejte ve Strojnických tabulkách. 
 
V případě potřeby lze použít následující odkaz k instalaci studentské verze CREO platí pro obě skupiny: 
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 
 
2. V programu Creo vytvořte model a výrobní výkres následující součásti: MATICE M30 x 1,5 ISO 2982 (pojistná 
matice). Rozměry vyhledejte ve Strojnických tabulkách. 
  

mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
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Skupina 4 
 
Vypočti ozubená kola s čelními zuby dle zadání 
 

Modul Ozubené kolo 1 Ozubené kolo2 

3 20 26 

4 25 37 

5 28 48 

 
 
 
 
Narýsuj evolventu pro ozubené kolo s modulem 5 a počtem zubů 48.  
Pomocný příklad: m = 3; z1 = 25  
 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č𝑛á 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 ≫ 𝐷 = 𝑚 ∙ 𝑧 = 3 ∙ 25 = 75𝑚𝑚 
ℎ𝑙𝑎𝑣𝑜𝑣á 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 ≫ 𝐷𝑎 = 𝐷 + 2𝑚 = 𝑚 ∙ 𝑧 + 2𝑚 = 𝑚 ∙ (𝑧 + 2) = 3 ∙ (25 + 2) = 81𝑚𝑚 
𝑝𝑎𝑡𝑛í 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 ≫ 𝐷𝑓 = 𝐷 − 2 ∙ 1,25𝑚 = 𝑚 ∙ 𝑧 − 2,5𝑚 = 𝑚 ∙ (𝑧 − 2,5) = 3 ∙ 22,5 = 67,5𝑚𝑚 
𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛í 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 ≫ 𝐷𝑏 = 𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 75 ∙ 𝑐𝑜𝑠20° = 70,477𝑚𝑚 
𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č ≫ 𝑝 = 𝜋 ∙ 𝑚 = 𝜋 ∙ 3 = 9,425𝑚𝑚 

šíř𝑘𝑎 𝑧𝑢𝑏𝑢 = 𝑚𝑒𝑧𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑧𝑢𝑏𝑦 ≫ 𝑠 = 𝑒 =
𝑝

2
=

9,425

2
= 4,713𝑚𝑚 

Postup pro vyrýsování evolventy nám bude stačit ¼ (čtvrt) kružnice 
1. Narýsuj ¼ základní kružnici  

2. Tuto ¼ kružnici rozděl na stejný počet dílků po 15° 

3. Vzniklé průsečíky si očísluj 

4. Následně v průsečících kružnice a úhlů udělej tečny 

5. Na tečny naneste jednotlivé délky dle výpočtu 

6. Pro jedničku 1 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑏 ∙
15°

360°
;      

2 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑏 ∙
15°

360°
;              

3 = 3 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑏 ∙
15°

360°
       𝑑á𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑜𝑣𝑎𝑡 𝑎ž 𝑘 5 

7. Pomocí křivítka ve vzniklých průsečících vytvoř křivku 

EVOLVENTU 

 

 
 

Vámi vytvořený výkres součástky naskenujte, ofoťte a přepošlete na přiložený e-mail.  
Do předmětu v e-mailu napište S3.Z_TED 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz  
 
Trocha  opakování k ozubeným kolům   http://www.studentcar.cz/files/vyuka/TTD/lesson10.pdf 
 

mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
http://www.studentcar.cz/files/vyuka/TTD/lesson10.pdf
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 
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STROJNICTVÍ 
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MECHANIKA 
Hydromechanika učebnice str.51-58,výpočet příkladů podle vlastního zadání 
Práce s tabulkami, mechanika str.34-54, 
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LABORATORNÍ CVIČENÍ 
Téma k samostudiu: 
K zadaným součástkám vypracuj zadávání hodnot pro Siemens – absolutně. 

 
 
Návod jak stáhnout funkční DEMO verzi pro další možné studium 
 
https://signin.siemens.com/regpublic/login.aspx?ret=https%3a%2f%2fwww.automation.siemens.com%2fCNC4You
%2fen%2fsinutrain%2f4.7-ed3%2fsinutrain-for-sinumerik-operate-v4.7-ed3.zip 
 
Na přiložené odkazu se musíte zaregistrovat: 

1. Na internetu si zadejte odkaz 
2. Klikni na „Yes I would like to register now“ 
3. Následně budete vyzváni k potvrzení pravosti registrace (odesláno na Váš email) 
4. Zde budete mít přihlašovací údaje, které si budete muset hned změnit 
5. Po LOGIN SE Vám automaticky začne stahovat simulátor  
6. Postupujte dle naučených instrukcí ze školy 

 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz 
 
 
Elektronické řídící systémy (ventilové ostrovy) 
Popis - ventilový terminál festo 
 

https://signin.siemens.com/regpublic/login.aspx?ret=https%3a%2f%2fwww.automation.siemens.com%2fCNC4You%2fen%2fsinutrain%2f4.7-ed3%2fsinutrain-for-sinumerik-operate-v4.7-ed3.zip
https://signin.siemens.com/regpublic/login.aspx?ret=https%3a%2f%2fwww.automation.siemens.com%2fCNC4You%2fen%2fsinutrain%2f4.7-ed3%2fsinutrain-for-sinumerik-operate-v4.7-ed3.zip
mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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Popis – SIMATIC S7 IM 151 
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Domácí úloha: 
OHÝBACÍ PŘÍPRAVEK 
Zakresli pneumatické schéma ohýbacího přípravku podle obrázku. Nejprve na pracovní papír a teprve funkční 
schéma do sešitu.  
Plechový výstřižek má být ohnut do tvaru U, raznice je ovládána dvojčinným pneumatickým válcem. 
Ovládání válce má být realizováno nepřímo dvěma tlačítky T1 a T2. 
Stisknutím obou tlačítek se nejprve přestaví ovládací ventil 5/2 do pracovní polohy, kterým se přivede tlak do válce 
pro vysunutí pístnice, na které je připevněna raznice. 
 
Dodatečné podmínky: 
-pístnice smí vyjet pouze, když je v základní pozici A0 a je přítomen materiál a stisknou-li se obě tlačítka současně. 
-návrat se smí uskutečnit pouze z maximální vyjeté pozice A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNEUMATIKA-samostudium 2   17.3.2020 
 Popis úlohy: 
Dvojčinným přímočarým válcem jsou součásti přesouvány z jednoho dopravníku na druhý. Vysunutí je realizováno 
po stisknutí tlačítka, po dosažení koncové polohy se má válec samočinně vrátit. 
 
Nakresli pneumatické schéma této úlohy. 
V případě nejasností mne kontaktujte: 
tel +420 730 863 938, nebo na e-mail: josef.kodrik1@skoda-auto.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1A

mailto:josef.kodrik1@skoda-auto.cz
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SOUPIS PRVKŮ 

 
 

Počet Popis Symbol 

1 Dvojčinný válec 

 

1 Řídicí bistabilní ventil 5/2, ovládaný stlačeným 

vzduchem 1214

5
1

3

24

 

1 Impulzní tlačítko, monostabilní ventil 3/2, 

v klidové poloze uzavřen 

2

1 3  

1 Koncový spínač ovládaný kladkou, monostabilní 

ventil 3/2, v klidové poloze uzavřen 

2

31  

1 Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu 

vzduchu 

 

 
 
 
Téma k samostudiu 2: 
Prostudujte a vytvořte si základní výpisky z jednotlivých kapitol  
https://publi.cz/books/182/02.html souřadný systémy a rozdíl mezi nimi 
https://publi.cz/books/182/03.html nulové a referenční boy 
https://publi.cz/books/182/04.html popis soustružnické nože, druhy vnějších nožů, Úhel nastavení při různých typech 
soustružení 
https://publi.cz/books/182/05.html skladba programu 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz 

https://publi.cz/books/182/02.html
https://publi.cz/books/182/03.html
https://publi.cz/books/182/04.html
https://publi.cz/books/182/05.html
mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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TECHNOLOGIE 
Téma k samostudiu 1: 
Prostudujte základní informace ohledně třecích převodů a řemenový převody dle učebnice popřípadě vyhledejte 
informace na internetu. 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz  
 
Téma k samostudiu 2: 
Vypracujte a přepošlete emailem s předmětem S3.Z_TEC následující otázky: 

1. Co je to variátor 
2. Nakresli a popiš průřez klínovým řemenem 
3. K čemu slouží napínací zařízení  
4. Pomocí tabulek vyhledej výpočet pro úhel opásání β  

mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 


